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Nº1 EDITAL 

Férias… Férias… 

“Finalmente!” 

“Estava a ver 

que nunca 

mais…” São 

expressões que 

se ouvem 

quando chega o 

final do ano 

letivo. Na sala de 

estudo “Depois 

do Toque” 

temos um 

programa de 

férias aliciante! 

Este jornal foi 

idealizado pelos 

alunos que 

frequentam as 

férias de verão 

do “Depois do 

Toque” e 

apresenta 

algumas das 

actividades que 

temos vindo a 

realizar. 

Disfrutem do 1.º 

número! Para a 

semana há mais! 

3ª feira cultural 

Visita ao museu de 

São Roque, atividade 

Vamos visitar a capela 

de São João Baptista . 

Ilustração de objectos 

constituintes da 

capela, atividade 

Expressão artística. 
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5ª feira dentro de água 

O mergulho de estreia de verão será sempre inesquecível! A sala de estudo 

acompanha-nos debaixo de água durante uma hora.     
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4ª feira olímpica 

Visualização de um filme marcante sobre 

a origem dos jogos olímpicos da Grécia 

Antiga. Atividades relacionadas com os 

jogos olímpicos.  
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Para a próxima semana… 

Aprovação das sala de cinema com o 

filme Maléfica, visita à feira 

interescolar das artes e ao aqueduto 

das águas livres . 
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Uma 3.ª feira cultural… 

 

Hugo Pedro 

Mário Pinto 

Tiago Campos 

Na sala de estudos, 3ª feira, dia 17, às 8:30 iniciou-se o 

acolhimento aos alunos e às 9:30 fomos para o Museu de S. 

Roque. Quando chegámos um senhor explicou-nos as regras 

básicas e assim começámos a visita. Começámos pela igreja 

e nela vimos um powerpoint sobre a capela de S. João 

Baptista. De seguida o senhor fez-nos várias perguntas 

sobre a capela e o que tínhamos visto no powerpoint. 

Fomos ver a capela de S. João Baptistas e as várias capelas. 

De seguida fomos ao museu que tinha quadros, esculturas e 

outras coisas preciosas e antigas de arte sacra. Fizemos 

vários jogos para nos divertirmos, tais como procurar 

pormenores e o jogo da pirâmide. Foi muito divertido! 

 Chegando à escola almoçámos e de seguida passámos às 

expressões artísticas. Fizemos desenhos acerca da visita ao 

museu e, depois de fazermos os desenhos, cada um veio à 

frente e cada um apresentou o seu trabalho. Depois de 

apresentarmos os desenhos fizemos um jogo de mímica. 

Neste jogo houve várias temáticas tais como a sala de 

estudo “ Depois do Toque”. Houve quem imitasse vários 

alunos da sala de estudo em tentativas palermas e assim 

rimo-nos muito!       

 

O primeiro dia de férias 

Mariana Sanlez 

Vitória Caxias 

O dia 16 de Junho foi primeiro dia das 

férias “Depois do toque “ e como é 

normal o acolhimento começou às 

8h30. 

Depois do intervalo, que foi às 10h00, 

fizemos uma actividade chamada 

“Para que serve a água e como usá-la“, 

estivemos a ver um PowerPoint. Vimos 

o que eram os mares, os rios, também 

falámos do que eram barragens e 

vimos ilhas de lixo. (Re)Aprendemos 

que não se pode deitar lixo no chão. 

Depois do PowerPoint vieram duas 

meninas estagiárias. São da escola 

Padre António Vieira e estão num 

curso de artes. Chamam-se Raquel e 

Renata. Vão estar connosco durante 

todo o mês de junho. 
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O Desporto: união e amizade  

Quarta-feira,18 de Junho de 2014 (3º dia do ATL) 

Inês Pestana 

Mafalda Camilo 

Maria Verónica Ingham 

 

O ATL da Marquesa de Alorna foi a uma actividade acerca da “Feira Interescolar – Olimpíadas “ 

que decorreu na Escola Mestre Arnaldo Louro de Almeida (nº44).No início, viram um filme 

sobre os Jogos Olímpicos da Grécia Antiga até à actualidade. 

De seguida, os alunos foram a uma exposição em que três salas estavam com cartazes repletos 

de informação acerca do decorrer dos Jogos Olímpicos. Dois jovens apresentaram-lhes um 

cartaz em que estava a cronologia dos Jogos Olímpicos, que decorrem de 4 em 4 anos, tendo 

sido interrompidos por duas vezes, a I Guerra Mundial de 1914 a 1918 e a II Guerra Mundial de 

1940 a 1945. 

Depois, assistiram a um teatro sobre as Olimpíadas da Paz e da Amizade, em que os atores 

eram os alunos da escola nº44. 

No fim, cantaram o hino da Educar a Sorrir e da Escola, e fizeram perguntas acerca do 

espectáculo e das Olimpíadas.  

 Alguns dos alunos, para se entreterem, depois do almoço pintaram dois desenhos, um do 

símbolo dos Jogos Olímpicos e outro do Comité Olímpico de Portugal. 

A seguir, o grupo do ATL da Marquesa de Alorna foi a um Pavilhão da Câmara Municipal de 

Lisboa em que jogaram diversos jogos relacionados com as Olimpíadas. 

No final das actividades foram lanchar. 

Os alunos ao chegarem à escola, conversaram sobre as actividades realizadas, dizendo as que 

mais gostaram e viram um filme de animação até ao fecho do ATL. 
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Debaixo de água…Quinta-feira 

Inês Almeida 

Madline Noronha  

Mariana Carvalho 

Hoje, dia 19 de junho, a sala de estudo 

“Depois do toque “ foi à piscina do Rego às 

10:00 da manhã. 

Mal saímos da escola, apanhámos o 

autocarro nº 731, fomos em direção à piscina 

do Rego e vimos muitas coisas pelo caminho. 

Ao chegar à piscina, fomos recebidos por 

uma turma da EB1/JI Mestre Arnaldo Louro 

de Almeida. Logo a seguir fomos separados 

por raparigas e rapazes. Depois era altura de 

vestirmos o fato-de-banho /calções-de-

banho. Quando estávamos prontos para ir 

nadar, tivemos de nos ir passar por água, 

ainda esperámos um bocadinho até que toda 

a gente chegasse, além disso estavam 

pessoas na piscina que íamos utilizar. 

Passado algum tempo entramos dentro de 

água 1 hora passou muito depressa. 

Passada uma hora fomos para os balneários 

vestir-nos, acabando de nos vestir fomos 

despedir-nos da outra turma. 

Todos em fila fomos até à paragem de 

autocarro, mais próxima. Entrámos no 

autocarro nº 731 que nos levou até à 

Marquesa de Alorna, mas ainda tivemos de 

andar um bocado, até à escola. 

Mal chegámos à escola “agarrámos” no 

nosso almoço e aquecemo-lo no microondas. 

-Quando já estávamos satisfeitos começámos 

a ver “ The Hunger Games”. Agora estamos a 

elaborar o nosso Jornal Semanal! 

 

 

PRÓXIMA EDIÇÃO… 

Não percam: 

 A visita ao Museu da 

Eletricidade (20 de junho) 

 A arte e o verão.. 

 E muito mais!! 

Curiosidade 
Sabias que… 
… 70% do corpo humano é 
constituído por água? 

Adivinha 
O que é que o sol precisa para ter 
um exército? 

Este espaço pode ser seu! 

Anuncie no “Verão a Sorrir” 

depoisdotoque.alorna@gmail.com 
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